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Två kandidater från S:t Lars och S:t Ilian för det ständiga diakonatet 

Biskop Anders har nu upptagit två församlingsmedlemmar, Godefroid 

Ndayikengurukiye från Enköping och Edison Shadabi från Uppsala, som 

kandidater för det ständiga diakonatet och givit dem uppdrag som 

lektor och akolyt. Båda kommer att utföra dessa uppdrag i S:t Lars och 

S:t Ilian. Ett datum för diakonvigningen är inte fastlagt än, men vi utgår 

från att vigningen kommer att genomföras under 2023. 

Godefroid kommer främst att vara verksam i S:t Ilian och vara kontakt-

person för de burundiska församlingsmedlemmarna. Edison kommer att 

ha ett särskilt ansvar för döva och hörselskadade katoliker. Båda kommer 

att synas i sin tjänst i S:t Lars och S:t Ilian under de kommande 

månaderna. 

Diakonens tjänst beskrevs av pater Herman Seiler S.J. i Signum (1982/5): 

"I konstitutionen om kyrkan nr 29 beskrivs diakonens uppgift som tjänst i 

liturgin, i ordets förkunnelse och i kärlekens och administrationens diakoni, 

varvid konciliet säkert inte ville ge någon uttömmande uppräkning av diakonens 

olika uppgifter. Som motivering för återinförandet av det ständiga diakonatet 

hänvisades till praktiska behov, ”eftersom dessa för det kyrkliga livet högst 

nödvändiga uppgifter enligt den inom den latinska kyrkan för närvarande 

gällande ordningen i många trakter endast svårligen kan fullgöras”. Först i 

missionsdekretet nr 16 påpekar konciliet att sådana diakonala tjänster (officia) 

redan finns och utövas i kyrkan och att deras innehavare därtill inte borde gå 

miste om den sakramentala nåden för att bli "styrkta genom den från apostlarna 

överförda handpåläggningen och därigenom närmare förbindas med altaret, så 

att de bättre kan fullgöra sin tjänst med hjälp av diakonatets sakramentala nåd". 

Vi ser fram emot Godefroids och Edisons hjälp i våra gudstjänster och 

hoppas att vi snart kan utse ytterligare akolyter i S:t Lars och S:t Ilian. Ju 

fler olika tjänster och former av deltagande som syns, desto mer levande 

blir Kyrkans liturgi. Kantorn, lektorer, akolyter och ministranter förtydli-

gar utöver församlingens sång att vi alla genom vår närvaro och vår 

tjänst bidrar till det som kallas participatio actuosa (aktivt deltagande). 

 

Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J. 



 

 

Vad säger statistiken? Vår församling fortsätter glädjande nog att växa 

och hade vid slutet av år 2022 3 698 medlemmar. Under 2022 döptes 52 

personer (2021 var det 35), 38 (19) barn och ungdomar mottog sin första 

kommunion, 22 (18) personer konfirmerades, 14 (9) upptogs i katolska 

kyrkans fulla gemenskap, och 9 (8) par ingick äktenskapets sakrament. 

18 (17) församlingsmedlemmar avled, och 36 (31) personer utträdde ur 

Kyrkan. Låt oss lägga alla dessa personer i Guds händer och be för dem. 

 

Julkollekten, som gick till stöd för barns och ungdomars skolgång och 

utbildning i Haiti, uppgick i vår församling till 22 580 kr. Ett stort tack till 

alla givare. 

 

Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer kan köpas 

på expeditionen till introduktionspriset 595 kr. så långt lagret i försam-

lingen räcker. Ordinarie pris är 695 kr. 

 

Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter var-

annan onsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30. Denna månad hålls samman-

komsterna den 8 februari och den 22 februari. Vi går igenom mässans 

läsningar för de kommande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs. 

 

Forum Catholicum inbjuder alla intresserade till ett föredrag av jesuit-

pater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet och med-

lem av Signums redaktion, onsdagen den 15 februari kl. 19.00. Titeln på 

föredraget är Fasta med kropp och själ, och det utgår från pater Fredriks 

senaste bok Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att be. Föredraget kan även 

följas via Zoom. Länken kommer på församlingens hemsida. Boken finns 

till försäljning under kvällen. 

Onsdagen den 1 mars kl. 19.00 håller musiklärare och körledare David 

Anstey ett föredrag med titeln Polyfonins magi – musik i det elizabethanska 

England (1500-talet). David leder kören Oriana, som har gett flera konser-

ter i S:t Lars, bl.a. under Kulturnatten. 

 

Kyndelsmässodagen firas med ljusvälsignelse i alla mässor lördagen 

den 4 februari och söndagen den 5 februari. Ta gärna med ljus som ni vill 

ha välsignade och markera dem med ert namn. I söndagens högmässa 

kl. 11.00 är det även ljusprocession. 



 

 

Fastan börjar med askonsdagen, som i år infaller den 22 februari. Denna 

dag firas mässa med askutdelning i S:t Lars kyrka kl. 7.30 och kl. 18.15. 

Askonsdagen är faste- och abstinensdag. 

 

Korsvägsandakt under fastan hålls i S:t Lars kyrka på måndagar efter 

kvällsmässan. De som vill leda den kan anteckna sig på den lista som 

kommer att finnas på anslagstavlan. 

 

I Enköping firas mässa med första kommunion lördagen den 4 februari 

kl. 11.00. På askonsdagen den 22 februari firas mässa med askutdelning 

kl. 19.00. Högmässa firas varje söndag kl. 11.00 i S:t Ilians kyrka. Mässa 

firas även på polska den andra lördagen i månaden kl. 17.00 och på taga-

log den fjärde lördagen i månaden kl. 11.00. Mer information om försam-

lingslivet i Enköping finns på hemsidan www.sanktilian.nu.  

 

Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj träffas söndagen 

den 5 februari kl. 12.15. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. För mer 

information kontakta Sonia Chacón, e-postadress: sonchac@bahnhof.se 

eller Alicja Klepczynska tel. 070-644 45 35. 

 

Småbarnsföräldrar i S:t Lars katolska församling är en grupp för ka-

tolska familjer med små barn i åldrarna 0-5 år som har bildats för några 

månader sedan. De träffas för att utbyta erfarenheter, leka och ha det 

trevligt tillsammans. Om du har frågor eller tips på program kan du 

kontakta Jim Lagerlöf, tel. 070-350 24 35.  

 

Ungdomsföreningen Underbara föreningen Ljuvlingen träffas vanligtvis 

varannan fredag kl. 18.00 för mässfirande, gemensam middag och olika 

aktiviteter. Vårens träffar hålls udda veckor. Denna månad träffas ung-

domarna den 3 februari och den 17 februari. Se anslagstavlan under 

rubriken Ung i församlingen eller hemsidan under fliken Unga för mer 

information. Du kan också kontakta vår ungdomssekreterare Rolf Ström.  

 

Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte söndagen den 26 februari kl. 13.00. Då 

ges bl.a. information om pågående karitativ verksamhet i församlingen. 

Om du har frågor kan du kontakta föreningens vice ordförande Alina 

Maric, tel. 072-323 48 06. 

http://www.sanktilian.nu/
mailto:sonchac@bahnhof.se


 

 

Kyrkkaffe med program äger rum efter mässan kl. 12.15 fredagen den 

24 februari. Programmet kommer på anslagstavlan. Alla intresserade är 

välkomna att delta. 

 

En ministrantövning äger rum i S:t Lars lördagen den 11 februari kl. 

12.00-13.30. Anmäl er till ungdomssekreterare@stlars.org. 

 

Pater Ulf Jonssons bok Gud och andra orsaker kommer att diskuteras 

vid ett panelsamtal med pater Ulf Jonsson och filosofiprofessor Bengt 

Kristensson Uggla måndagen den 6 februari kl. 19.00. Det äger rum på 

Humanistiska teatern vid teologiska institutionen på Thunbergsvägen 3. 

Alla intresserade är välkomna. 

 

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan på 

Dragarbrunnsgatan 54 fredagen den 3 mars kl. 17.00. Årets tema är Jag 

har hört om er tro. Kollekten går till stipendier för unga kvinnor i låg-

inkomstländer.  

 

Bön för de kristnas enhet hålls varje onsdag kl. 17.00 i Bönens kapell i 

Uppsala domkyrka. Uppsala kristna råd (UKR) ansvarar för denna eku-

meniska bönestund, som tillkom på initiativ av representanter för vår 

församling i UKR. Alla intresserade församlingsmedlemmar är mycket 

välkomna att delta. 

 

Har du glömt något i kyrkan? Kvarglömda saker upphittas ofta i för-

samlingens lokaler, bl.a. bönekort och bönböcker på olika språk, rosen-

kransar, glasögon, smycken, nycklar, paraplyer och klädesplagg. Fråga 

gärna på församlingsexpeditionen om du saknar något. Tyvärr blir de 

upphittade sakerna ofta liggande kvar på expeditionen i flera månader, 

eftersom ingen efterfrågar dem. 

 

Påvens böneintentioner för febuari: Att församlingar i en anda av sam-

hörighet välkomnar de mest behövande och alltmer blir gemenskaper i 

tro och medmänsklighet. 

 

 

 

mailto:ungdomssekreterare@stlars.org


 

 

Kalendarium för februari 2023 

 

On 1 Handarbetsgruppen 12.00. Pastoralrådets sammanträde 19.00 

To 2 Studentföreningen 19.00 

Fr 3 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 4 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15, Enköping 

  mässa 11.00 med första kommunion 

Sö 5 Kyndelsmässodagen – Herrens frambärande i templet.  

  Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska,   

  Enköping 11.00. Möte för bönegruppen  ”Ständig bön för 

  äktenskap och familj” 12.15 

Må 6 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 8 Bibelsamtal 19.00 

To 9 Studentföreningen 19.00 

Lö 11 Familjemässa 11.00, 14.30 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 12 Sjätte söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 polska, 

  18.15 engelska, Enköping 11.00 

Ti 14  S:t Kyrillos och S:t Methodios, Europas skyddspatroner.  

  Mässa 18.15 

On 15 Handarbetsgruppen 12.00. Forum Catholicum: Pater Fredrik 

  Heiding S.J. om fasta med kropp och själ 19.00 

To 16 Studentföreningen 19.00 

Fr 17 Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och  

  familj”. Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 18 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 19 Sjunde söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 16.30  

  kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

Må 20 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 22 Askonsdagen. Mässa med påläggande av aska i S:t Lars 7.30 

  och 18.15 och i S:t Ilian, Enköping 19.00. Askonsdagen är  

  faste- och abstinensdag. Bibelsamtal 19.00 

To 23 Studentföreningen 19.00 

Fr 24 Mässa 12.15 med efterföljande kyrkkaffe och program 

Lö 25 Familjemässa 11.00, 13.30 tagalog, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 26 Första söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 18.15   

  engelska, Enköping 11.00. Caritas S:t Lars årsmöte 13.00 

Må 27 Korsvägsandakt efter kvällsmässan 

 



 

 

Ordinarie gudstjänsttider i Uppsala 

S:t Lars kyrka, Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala 

 

Söndag     09:00 Mässa 

10:30-11:00 Bikttillfälle 

11:00 Högmässa 

18:15 Mässa på engelska 

Måndag   18:15 Mässa 

Tisdag      17:30-18:00 Bikttillfälle 

 18:15 Mässa 

Onsdag    18:15 Vespermässa 

Torsdag    17:30-18:00 Eukaristisk tillbedjan 

18:15 Mässa, därefter rosenkransbön 

Fredag      12:15 Mässa  

Lördag      11:00 Familjemässa 

17:15 Söndagsvigiliemässa 

 

Ordinarie gudstjänsttider i Enköping 

S:t Ilians kyrka, Kungsgatan 6, 745 31 Enköping 

Söndag     11:00 Högmässa 

 

 

Gåvor till S:t Lars 

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda 

vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli 

månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på 

kyrktorget. Tack för din gåva! 

 

 

 

 



 

 

Kontaktuppgifter 

Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala, Sweden 

018-13 35 43, expeditionen@stlars.org, www.stlars.org 

 

Kyrkoherde 

Pater Andreas Bergmann SJ 

018-12 44 42 eller 070-281 91 61  

kyrkoherden@stlars.org 

 

Subsidiar 

Fader Jan Byström 

073-905 91 52  

jan.bystrom@katolskakyrkan.se 

 

Studentpräst 

Pater Fredrik Heiding 

070-346 12 55  

fredrik.heiding@newman.se  

 

Rektor, S:t Ilian, Enköping 

Fader Magnus Nyman 

073-707 26 00 

magnus.nyman@newman.se 

 

Fader Anders Ekenberg 

072-553 87 89 

anders.ekenberg.uppsala@gmail.com 
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Vikarierande kyrkomusiker 

Daniel Ohlrich 

072-223 81 31 

Daniel.Ohlrich@web.de 

 

Församlingssyster 

Syster Dorothea 

070-274 40 91 

srdorothea@stlars.org 

 

Församlingssekreterare 

Margareta Jaringe 

018-13 35 43 (mån, ons em) 

expeditionen@stlars.org 

 

Barn- och ungdomssekreterare 

Rolf Ström 

070-291 14 44 

ungdomssekreterare@stlars.org 
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